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অর্জন 

বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ  

 

িন্ত্রণালয়/ মবভাগসমূদের বামষ জ  প্রমতদবেন ছ  

 

িন্ত্রণালয়/মবভাদগর নাি   বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ  আওতাধীন অমধেপ্তর/সাংস্থার সাংখ্যা  প্রদ ার্য নদে। 

প্রমতদবেনাধীন বছর   ২০২০-২০২১   প্রমতদবেন প্রস্তুমতর তামরখ  ০৮ আগস্ট ২০২১ 

 
 

১.১  ি জ তজা/ ি জচারীদের সাংখ্যা (রার্স্ব বাদর্দে)। 
 

সংস্থার নাম অনুমমাদিত পি পূরণকৃত 

পি 

শূন্য পি বছরদিদিক সংরদিত 

(দরমেনশনকৃত) অস্থায়ী পি 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

অমধেপ্তর/সাংস্থা 

সমূে/সাংযুক্ত অমিস  

কিাে পে সাংখ্যা) 

(২,০২৫ + ২৩০ + ১ + 

৫৩১ + ৫১৮ +১৮ + ১৬ 

+ ০৩ + ৮০ + ২৩ + 

৫০৮ + ১৪৮ + ৪৪ +৪০+ 

৮০ + ০৩ + ৩০ + ৬৪ 

+৩৬ + ২১১ + ১৬৬+ 

০৬+২৫৭) = ৫,০৩৮ র্ন 

 

৩,৫২১ ১,৫১৭ 

 

(অসািমর  র্নবদলর 

িদে সব জদিাে ৪৯ 

র্ন র্নবল 

আউেদসামস জাং এর 

িােদি পূরণীয়)। 

(১১ + ২৩০ + ০১ + ৫৩১ 

+ ৫১৮ + ১৮ + ১৬ + ০৩ 

+ ৮০ + ২৩ + ১৮ + ১৪৮ 

+ ৪৪ + ৪০ + ৮০+ ০৩ + 

৩০ + ৬৪ + ৩৬ + ১০ + 

০৭ + ০৬) 

= ১,৯১৭ র্ন 

  

 

১.২ শূন্য পদের মবন্যাস t 
 

অমতমরক্ত সমচব/ 

তদূর্ধ্জ পে 

কর্লা  ি জ তজার 

পে 

অন্যান্য ১ি কেমণর 

পে 

সািমর  ( মিশন্ড 

+ কর্মসও) + 

অসািমর  

 

 

২য় কেমণর পে  

 

(সািমর  + 

অসািমর )  

 

 

 

৩য় কেমণর পে  

 

(সািমর  +  

অসািমর  

সরাসমর +  

অসািমর  

আউেদসামস জাং) 

৪র্ জ কেমণর পে  

 

(অসািমর  

সরাসমর +   

অসািমর  

চুমক্তমভমি +  

অসািমর  

আউেদসামস জাং) 

কিাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ প্রদ ার্য নদে (২৮৪ +   

   ৫৪ +   

   ০৩) 

 = ৩৪১ 

(৫০ +  

 ০৬ + 

 ০০) 

= ৫৬ 

(৯৪৪ +                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ৯৭ + 

  ২২)  

= ১০৬৩ 

(- + 

২৯ + 

২৭)  

= ৫৬ 

১,৫১৭ 

 

 

১.৩ অতীব গুরুত্বপূণ জ (Strategic) পে (অমতমরক্ত সমচব/সিপেি জাো সম্পন্ন/সাংস্থা প্রধান/তদূর্ধ্জ) শূন্য র্াম দল তাোর তামল া।

 নাই। 
 

১.৪ শূন্য পে পূরদণ বড় র দির ক ান সিস্যা র্াম দল তাোর বণ জনা  শূন্য পি পূরমনর কার্ যক্রম চলমান। 
 

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য t 
 

প্রমতদবেনাধীন বছদর উন্নয়ন বাদর্ে কর্দ  রার্স্ব বাদর্দে 

স্থানান্তমরত পদের সাংখ্যা 

প্রমতদবেনাধীন বছদর উন্নয়ন বাদর্ে কর্দ  রার্স্ব বাদর্দে 

স্থানান্তদরর র্ন্য প্রমিয়াধীন পদের সাংখ্যা 

১ ২ 

- - 

 

১.৬ মনদয়াগ/পদোন্নমত প্রোন  
 

প্রমতদবেনাধীন বৎসদর পদোন্নমত নতুন মনদয়াগ প্রোন িন্তব্য 

  ি জ তজা  ি জচারী কিাে  ি জ তজা  ি জচারী কিাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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- ০৪ ০৪ - ৫৫ ৫৫ ০৪ র্ন তৃতীয় কেমণ  ি জচারী উচ্চতর কেদর্ তৃতীয় কেমণদত 

পদোন্নমত এবাং মবমভন্ন  যাোগমর ৫৫ র্ন তৃতীয় এবাং চতূর্ জ 

কেমণ  ি জচারী ক াস্ট গাদর্ জ সরাসমর মনদয়াগ প্রোন  রা েয়। 

 

 

১.৭ ভ্রিণ/পমরেশ জন (দেদশ)।   

 

ভ্রিণ/পমরেশ জন (দিাে 

মেদনর সাংখ্যা) 

িন্ত্রী/উপদেষ্টা প্রমতিন্ত্রী/উপিন্ত্রী/ 

কেশাল এযামসসদেন্ট 

সমচব িন্তব্য 

1 2 3 4 5 
উন্নয়ন প্র ল্প পমরেশ জন ২ ১ ২ ১। পায়রা বন্দর পমরেশজন  দরন। 

২। মেরণ পদয়ন্ট সাংলগ্ন উপকূলীয় এলা া, কসায়াচ 

অব কনা োউন্ড এবাং পায়রা বন্দর পমরেশজন  দরন। 

৩। পূব জ কর্াদনর নবমনমি জত অমিসাস জ কিস এবাং 

নামব   দলানী উদবাধন উপলদে গিন  দরন। 

পাব জতয চট্টোদি ভ্রিণ - - - - 
 

১.৮ ভ্রিণ/পমরেশ জন (মবদেদশ)।   

 

ভ্রিণ/পমরেশ জন (দিাে মেদনর 

সাংখ্যা) 

িন্ত্রী/উপদেষ্টা প্রমতিন্ত্রী/উপিন্ত্রী/ 

কেশাল এযামসসদেন্ট 

সমচব িন্তব্য 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 
 

১.৯ উপদরাক্ত ভ্রিদণর পর ভ্রিণ বৃিান্ত/পমরেশ জন প্রমতদবেন োমখদলর সাংখ্যা। প্রদ ার্য নদে। 

 

(২) অমর্ে আপমি। 

 

২.১ অমর্ে আপমি সাংিান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ কর্দ  ৩০ জুন ২০২১ প জন্ত) ।  

 

িমি  

নাং 

িন্ত্রণালয়/ 

মবভাগসমুদের নাি 

অমর্ে আপমি ব্রর্মশদে 

র্বাদবর 

সাংখ্যা 

মনেমিকৃত অমর্ে আপমি অমনষ্পন্ন অমর্ে আপমি 

সাংখ্যা ো ার পমরিাণ 

(দ াটি ো ায়) 

 সাংখ্যা ো ার পমরিাণ 

(দ াটি ো ায়) 

সাংখ্যা ো ার পমরিাণ 

(দ াটি ো ায়) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1| - - - - - - - - 
 

২.২ অমর্ে মরদপাদে জ গুরুতর/বড় র দির ক ান র্ামলয়ামত/অর্ জ আত্মসাৎ অমনয়ি ধরা পদড় র্া দল কস সব ক সসমূদের তামল াাঃ গত 

০১ জুলাই ২০২০ েদত ৩০ জুন ২০২১ প জন্ত অমর্ে  া জিি  দরানা ভাইরাদসর  ারদণ স্থমগত মছল মবধায় শূন্য প্রমতদবেন পরবতী 

 া জিিদর র্ন্য কপশ  রা েদলা।  

 

(৩) শৃঙ্খলা/মবভাগীয় িািলা (িন্ত্রণালয়/মবভাগ ও অমধেপ্তর/সাংস্থার সমিমলত সাংখ্যা)। 

 

প্রমতদবেনাধীন অর্ জ-বছদর (২০২০-

২০২১) িন্ত্রণালয়/ অমধেপ্তর/ 

সাংস্থাসমূদে পুমিভূত কিাে মবভাগীয় 

িািলার সাংখ্যা 

প্রমতদবেনাধীন বছদর মনষ্পমিকৃত িািলার সাংখ্যা অমনষ্পন্ন মবভাগীয় 

িািলার সাংখ্যা চাকুমরচুযমত/বরখাস্ত অব্যােমত অন্যান্য েণ্ড কিাে 

1 2 3 4 5 6 
১ - - - - ১ 

 

(৪) সর ার  তৃজ /সর াদরর মবরূদে োদয়রকৃত িািলা (০১ জুলাই ২০২০ কর্দ  ৩০ জুন ২০২১ প জন্ত)।  

  

সর ারী সম্পমি/স্বার্ জ রোদর্ জ 

িন্ত্রণালয়/ মবভাগ/আওতাধীন 

সাংস্থাসমূে  তৃজ  োদয়রকৃত 

িন্ত্রণালয়/মবভাগ এর 

মবরুদে োদয়রকৃত মরে 

িািলার সাংখ্যা 

উন্নয়ন প্র ল্প বাস্তবায়দনর 

কেদে সর াদরর মবরুদে 

োদয়রকৃত িািলার সাংখ্যা 

োদয়রকৃত কিাে 

িািলার সাংখ্যা 

মনেমিকৃত কিাে 

িািলার সাংখ্যা 
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িািলার সাংখ্যা 

1 2 3 4 5 
১ - - ১ - 

 

(৫) িানব সম্পে উন্নয়ন| 

 

৫.১ দিমশর অিযন্তমর প্রদশিণঃ (০১ জুলাই ২০২০ দেমক ৩০ জুন ২০২১ পর্ যন্ত) 
 

 

প্রদশিণ কম যসূচীর দমাে সংখ্যা মন্ত্রণালয়/আওতাধীন সংসহাসমূহ দেমক অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা 

১ ২ 

৪৪টি ৩২২ র্ন (মবমভন্ন সাংস্থায় প্রমশেদণ অাংশেেণ  দরন)। 

 

৫.২ মন্ত্রণালয়/ অদধিপ্তর কর্তযক প্রদতমবিনাধীন অে য বৎসমর (২০২০-২১) দকান ইন-হাউজ প্রদশিমণর আময়াজন করা হময় োকমল 

তার বণ যনাঃ     আদলাচয বৎসদর ক াস্ট গাদর্ জর স ল সেস্যদের (কিাে ৩২৪৭ র্ন) র্ন্য ৬০ ঘন্টা বােতামূল  প্রমশেদণর আদয়ার্ন  রা 

েয় এবাং ক াস্ট গাদর্ জ নতুন ক াগোনকৃত ৬৬৫ র্ন নামব  এবাং ৫৫ র্ন অসািমর  সেস্যদ  ক াস্ট গার্ জ অমরদয়দন্টশন মূল  ইন-োউর্ 

প্রমশেণ প্রোন  রা েয়। এছাড়াও NAPD, CPTU, BIM এবাং কিমরোইি ইউমনভজামসটি  তৃজ  আদয়ামর্ত মবমভন্ন ক াদস জ ইন-োউর্ 

প্রমশেণ প্রোন  রা েদয়দছ। 
 

৫.৩ প্রদশিণ কম যসূচীমত কম যকতযা/কম যচারীমির অংশগ্রহণ বা মমনানয়মনর দিমে বড় রকমমর দকান সমস্যা োদকমল তাহার বণ যনাঃ 

অপাদরশানাল  ি জ াদন্ডর তুলনায় কলা বল  ি েওয়ায় অদন  কেদে প্রমশেদণর র্ন্য কলা বল Spare  রা সম্ভব েয় না। 

 
 

৫.৪ মন্ত্রণালময় অন-দ্য-জব দেদনং (OJT) এর ব্যবসহা আমছ দক না; না োকমল অন্-দ্য-জব দেদনং আময়াজন কদরমত বড় রকমমর                                                                                                        

দকান অসুদবধা আমছ দক নাঃ  প্রমর্াজয নমহ। 
 
 

 

৫.৫ প্রদতমবিনাধীন অে য-বৎসমর (০১ জুলাই ২০২০ দেমক ৩০ জুন ২০২১ পর্ যন্ত) প্রদশিমণর জন্য দবমিশ গমনকারী 

কম যকতযার সংখ্যাঃ  ০২ র্ন  ি জ তজা। 

 

(৬) কসমিনার/ওয়া জশপ সাংিান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ কর্দ  ৩০ জুন ২০২১ প জন্ত)। 
 

কেদশর অভযন্তদর কসমিনার/ওয়া জশদপর সাংখ্যা কসমিনার/ওয়া জশদপ অাংশেেণ ারীদের সাংখ্যা 

1 2 
৩৪টি ৬৭ র্ন 

 

(৭) তথ্য প্রযুদি ও কদিউোর স্থাপনঃ (০১ জুলাই ২০২০ দেমক ৩০ জুন ২০২১ পর্ যন্ত) 
 

মন্ত্রণালয়/দবিাগ/ 

সংসহাসমূমহ দমাে 

কদিউোর সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/দবিাগ/ 

সংসহা সমূমহ 

ইন্টারমনে সুদবধা 

আমছ দক না 

মন্ত্রণালয়/দবিাগ/ 

সংসহা সমূমহ দলন 

(LAN) সুদবধা 

আমছ দক না 

মন্ত্রণালয়/দবিাগ/ 

সংসহা সমূমহ 

ওময়ন (WAN) 

সুদবধা আমছ দক না 

মন্ত্রণালয়/ দবিাগ  সংসহা 

সমূমহ কদিউোর 

প্রদশদিত জনবমলর সংখ্যা 

কম যকতযা কম যচারী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - - - - - 
 

 

(৮)  সর ারী প্রমতষ্ঠানসমূদের আদয়র লভযাাংশ/ মুনািা/আোয়কৃত রার্স্ব কর্দ  সর ামর ক াষাগাদর র্িার পমরিাণ। 

(অর্ জ মবভাদগর র্ন্য)  

(অাং সমূে োর্ার ো ায়) 

ক াস্ট গার্ জ অমধেপ্তর ২০২০-২১ ২০১৯-২০ হ্রাস (-)/ বৃমের (+) োর 

লেযিাো প্রকৃত অর্জন লেযিাো প্রকৃত অর্জন লেযিাো প্রকৃত অর্জন 

1 2 3 4 5 6 7 

রার্স্ব 

আয় 

ট্যাক্স করমভমনউ 

 

 

 

 

০ ০ ০ ০ ০ ০ 

নন ট্যাক্স করমভমনউ 

 

১.৯৪ ১.২০ ১.৬৪ .৮৯ + ১৮.২৯ (+) ৩৪.৮৩ 

উবৃি (ব্যবসাময়  আয় কর্দ ) ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

লভযাাংশ মেদসদব ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

 

(৯) প্রমতদবেনাধীন বছদর সম্পামেত উদেখদ াগ্য  া জাবলী/ আইন, মবমধ ও নীমত প্রণয়ন/ সিস্যা-সঙ্কে।   বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ 

এর মনদয়াগ মবমধিালা প্রণয়দনর  ার্ চলিান রদয়দছ। 
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৯.১ প্রমতদবেনাধীন অর্ জ বছদর নতুন আইন, মবমধ ও নীমত প্রণয়ন েইয়া র্াম দল তাোর তামল া।   নতুন মবমধ (অনুদিােদনর মনমিদি 

িন্ত্রণালদয় কপ্রমরত): 
 

 । বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ (জুমনয়র  ি জ তজা ও পেমবধারী ক াস্ট গার্ জ সেস্য) মনদয়াগ মবমধিালা, ২০২১ 

খ। বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ (অসািমর   ি জচারী) মনদয়াগ মবমধিালা, ২০২১ 

গ। বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ (দপাষা ধারী  ি জ তজা) মনদয়াগ মবমধিালা, ২০২১।   

 

ঘ। বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ (প্রদভাস্ট) মনদয়াগ মবমধিালা, ২০২১ 

ঙ। বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ (প্রমশেণ) মনদয়াগ মবমধিালা, ২০২১ 

 
 

৯.২ প্রমতদবেনাধীন বছদর সম্পামেত গুরুত্বপূণ জ/উদেখদ াগ্য  ি জ ান্ড।  
 

 

 । বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ জর সেস্যগদণর অসীি সােমস তা ও বীরত্বপূণ জ  াদর্র স্বীকৃমত স্বরুপ ৪০ র্ন  ি জ তজা, নামব  

এবাং অসািমর   ি জচারীদের পে  প্রোন  রা েয়।  া গত ১৪ কেবুয়ামর ২০২১ তামরদখ বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ জর ২৬তি 

প্রমতষ্ঠা বামষ জ ী উপলদে প্রধান অমতমর্ মেদসদব িাননীয় স্বরাষ্ট্রিন্ত্রী পে প্রাপ্তদের বীরত্বপূন জ/সােমস তাপূণ জ/কসবামূল  অবোদনর 

স্বীকৃমতস্বরুপ পে  প্রোন  দরন। 

 

খ। ক াস্ট গাদর্ জ  ি জরত অসািমর   ি জচারীদের িে েদত ০৪ র্ন তৃতীয় কেমণ  ি জচারীদেরদ  উচ্চতর কেদর্ (তৃতীয় 

কেমণ) পদোন্নমত প্রোন  রা েয়। 

 

গ। গত ০১ জুলাই ২০২০ এবাং ২০ জুন ২০২১ ক াস্ট গাদর্ জ (০৭ + ৪৮) সব জদিাে ৫৫ র্ন তৃতীয় এবাং চতুর্ জ কেমণ 

অসািমর  র্নবল সরাসমর মনদয়াগ প্রোন  রা েয়। 

 

ঘ। মবমভন্ন  যাোগমর অসািমর   ি জচারী (৩য় এবাং ৪র্ জ কেমণ) সরাসমর মনদয়াদগর র্ন্য  মিটি গঠণ  রা েদয়দছ।  মিটি 

 তৃজ  প্রার্ী মনব জাচন প্রমিয়াধীণ। 

 

 
চ। দবদসদজ দেশান বদরশামলর অদধগ্রহণকৃত ০৫ (পাঁচ) একর জদমর বাউন্ডাদর ওয়াল স্থাপন কাজ বাবি োকা 

৩,৯৮,১৩,০০০/৮৩ (োকা দতন দকাটি আোনব্বই লি দতর হাজার এবং পয়সা দতরাদশ মাে) গণপূতয অদধিপ্তমর ন্যস্ত করার 

মাধ্যমম কাজটি সিন্ন করা হয়। 

 

ছ। দকাে গার্ য সির িপ্তর িবমনর ২য় তলার কদরমর্ার, দলফে, দিঁদড় ও লদবমত মামব যল প্রদতস্থাপন এবং তৎসংলগ্ন 

অদফস কিসমূমহর সংস্কারসহ আনুষদিক কাজ বাবি োকা ১,৬০,৩৮,৮৯৭/০০ (োকা এক দকাটি ষাে লি আেদেশ হাজার 

আেশত সাতানব্বই মাে) গণপূতয অদধিপ্তমর ন্যস্ত করার মাধ্যমম কাজটি সিন্ন করা হয়। 

 

জ। সির িপ্তর িবমনর ববদ্যযদতক লাইন পুনদব যন্যাস ও আধুদনকায়ন কাজ বাবি োকা ৯৮,২৭,৫৪৩/০০ (োকা আোনব্বই 

লি সাতাশ হাজার পাঁচশত দততাদিশ মাে) গণপূতয অদধিপ্তমর ন্যস্ত করার মাধ্যমম কাজটি সিন্ন করা হয়। 

 

ঝ। বাংলামিশ দকাে গামর্ যর সিস্যমির দচদকৎসা দসবার মান উন্নয়মনর লমিয সির িপ্তর দসকমব আধুদনকীকরণ কাজ 

বাবি োকা ১,৯০,৭০,২০৯/০০ (োকা এক দকাটি নব্বই লি সির হাজার দ্যইশত নয়) গণপূতয অদধিপ্তমর ন্যস্ত করার মাধ্যমম 

কাজটি সিন্ন করা হয়। 

 

ঞ। পূব য ও পদিম দজামনর তাজা রসি (মোর) ও বুচাদর দশর্ দনম যান ও সংস্কার কাজ বাবি োকা ৮৬,১৮,৭৪৪/০০ (োকা 

দছয়াদশ লি আঠার হাজার সাতশত চুয়াদিশ) দজান কর্তযক কাজটি সিন্ন করা হয়। 

 

ে। দবদসদজ দেশান দনজামপুমর অদধগ্রহনকৃত ১০ একর জদমর নিীিািন দরামধ জরুদর দিদিমত বাঁধ দনম যাণ কাজ বাবি 

োকা ১৬,২১,৫৫০/০০ (োকা দষাল লি একুশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ মাে) দজান কর্তযক কাজটি সিন্ন করা হয়। 

 

ঠ। পূব য দজামনর নাদবক কমলাদনর বাউন্ডাদর ওয়াল দনম যাণ কাজ বাবি োকা ৫২,৯৬,২৯৫/১১ (োকা বায়ান্ন লি দছয়ানব্বই 

হাজার দ্যইশত পঁচানব্বই এবং পয়সা এগার মাে) গণপূতয অদধিপ্তমর ন্যস্ত করার মাধ্যমম কাজটি সিন্ন করা হয়। 

 

র্। গত ০৫ জুলাই ২০২০ িোপমরচাল  িদোেদয়র সভাপমতদত্ব বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ এর অসািমর  

 ি জচারীগদণর র্ন্য প্রদয়ার্নীয় সাংখ্য  মির্ার পে সৃর্নসে মবদ্যিান মনদয়াগমবমধিালার সাংমিষ্ট অাংশ সাংদশাধদনর 

লদেয গঠিত পষ জে প্রমতদবেন উপস্থাপন সাংিান্ত সভা Microsoft Teams এর িােদি অনুমষ্ঠত েয়।  
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ঢ। গত ১২ জুলাই ২০২০ িাননীয় স্বরাষ্ট্রিন্ত্রীর সভাপমতদত্ব স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয় অনুমষ্ঠত পমবে ঈে-উল আ ো ২০২০ 

উপলদেয কেদশর সামব জ  আইন-শৃ„•Lলা পমরমস্থমত প জাদলাচনা, মশল্পাÂকল আইন-শৃ„•Lলা পমরমস্থমত মনয়ন্ত্রদণ  রণীয় ও 
প্রাসমি  মবষয়  সভায় িোপমরচাল  অাংশেেণ  দরন। 

 

ণ। গত ২৬ জুলাই ২০২০ িাননীয় স্বরাষ্ট্রিন্ত্রীর সভাপমতদত্ব স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয় অনুমষ্ঠত ২০২০-২০২১ অর্©বছদরর বামষ জ  

 ি জসম্পােন চুমক্ত (এমপএ) চূড়ান্ত রদণর লদে¨ চুমক্ত স্বা¶র অনুষ্ঠাদন িেপমরচাল  অাংশেেণ  দরন। 
 

ত। গত ২৯ জুলাই ২০২০ িোপমরচাল , সাংমিষ্ট  ি জ তজাদের অাংশেেদণ মুমর্ববষ জ উে াপন উপলদে ‘‘বৃেদরাপন 

 ি জসূচী-২০২০’’ এর উদবাধন  দরন। 

 

র্। গত ০৫ আগস্ট ২০২০ িোপমরচালদ র সভাপমতদত্ব সাংমিষ্ট  ি জ তজাগদণর অাংশেেদণ বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ এ 

মনর্স্ব আধা-সািমর  র্নবল (অমিসার ও নামব ) মনদয়াদগর লদেয প্রণীত Action Plan এর সভা সের েপ্তর  নিাদরন্স 
রুদি অনুমষ্ঠত েয়। 

 

ে। গত ০৬ আগস্ট ২০২০ িাননীয় স্বরাষ্ট্র িন্ত্রীর সভাপমতদত্ব স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র সদিলন  দে অনুমষ্ঠত বিবন্ধু কশখ 

মুমর্বুর রেিান এর ৪৫তি শাোোত বামষ জ ী ও র্াতীয় কশা  মেবস পালন উপলদেয সামব জ  মনরাপিা মবষয়  সভায় 

িোপমরচাল  অাংশেেণ  দরন। 

 

ধ। গত ২৬ আগষ্ট ২০২০ িোপমরচালদ র সভাপমতদত্ব সাংমিষ্ট  ি জ তজাগদণর অাংশেেদণ Coast Guard Internal 

Policy Committee (CGIPC) ০৪/২০২০ এর সভা সের েপ্তর  নিাদরন্স রুদি অনুমষ্ঠত েয়। 
 

ন। গত ২৭ আগষ্ট ২০২০ র্াতীয় সাংসে ভবদনর ক মবদনে  দে অনুমষ্ঠত এ ােশ র্াতীয় সাংসদের স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালয় 

সম্পম জত স্থায়ী  মিটির ১১তি সভায় িোপমরচাল  অাংশেেণ  দরন। 

 

প। গত ২০ কসদেম্বর ২০২০ স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র সদিলন  দে িাননীয় স্বরাষ্ট্র িন্ত্রীর সভাপমতদত্ব অনুমষ্ঠত ক ার  মিটির 

সভায় িোপমরচাল  অাংশেেণ  দরন। 

 

ি। গত ২৩ কসদেম্বর ২০২০ প্রধানিন্ত্রীর মূখ¨ সমচদবর সভাপমতদত্ব প্রধানিন্ত্রীর  া জালদয় অনুমষ্ঠত বলপূব©  বাস্তুচুযত 

মিয়ানিার নাগমর দের  ক্সবার্ার েদত ভাসানচদর স্থানান্তদরর লদেয গঠিত র্াতীয় Executive  মিটির ২য় সভায় 

িোপমরচাল  অাংশেেণ  দরন। 

 

ব। গত ২৪ কসদেম্বর ২০২০ বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ সের েপ্তদর িোপমরচালদ র সাদর্ ভারতীয় োই মিশদনর কনৌ 

সািমর  উপদেষ্টা কসৌর্ন্য সাোৎ  দরন। 

 

ভ।  গত ০৬ অদটাবর ২০২০ িোপমরচালদ র সভাপমতদত্ব সাংমিষ্ট  ি জ তজাগদণর অাংশেেদণ বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ এ 

মনর্স্ব আধা-সািমর  র্নবল ( ি জ তজা ও নামব ) মনদয়াদগর লদেয গঠিত পষ জদের  া জিদির অেগমত মবষয়  সভা সের েপ্তর 

 নিাদরন্স রুদি অনুমষ্ঠত েয়। 

 

ি।  গত ১৫ অদটাবর ২০২০ িোপমরচালদ র সভাপমতদত্ব সাংমিষ্ট  ি জ তজাগদণর অাংশেেদণ সের েপ্তর  নিাদরন্স রুদি 

ÔÔবাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ এর ০৯ টি র্াোর্ ও মবমসমর্ কবইস কভালা এর  মিশমনাং অনুষ্ঠান’’ উপলদে সিন্বয় সভা অনুমষ্ঠত 

েয়। 

 

 ।  গত ১৫ নদভম্বর ২০২০ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর উপমস্থমতদত বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ এর ০৯ টি র্াোর্ ও মবমসমর্ কবইস 

কভালা এর  মিশমনাং অনুষ্ঠাদন িোপমরচাল  িদোেয় ক াগোন  দরন। 

 

র।  গত ৩০ নদভম্বর ২০২০ িোপমরচালদ র সভাপমতদত্ব Zoom Apps এর িােদি সাংমিষ্ট  ি জ তজাগদণর অাংশেেদণ 

Coast Guard Internal Policy Committee (CGIPC) সভা অনুমষ্ঠত েয়। 
 

ল।  গত ১৩ মর্দসম্বর ২০২০ প্রধানিন্ত্রীর মূখ¨ সমচদবর সভাপমতদত্ব Zoom Apps এর িােদি ব্লু ইদ ানমি মবষয়  সভায় 

িোপমরচাল  অাংশেেণ  দরন। 

 

শ।  গত ০৫ র্ানুয়ামর ২০২১ মসমনয়র সমচব, র্নমনরাপিা মবভাগ এর সভাপমতদত্ব স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র সদিলন  দে 

র্নমনরাপিা মবভাদগর আওতায় ক াস্ট গার্ জ  তৃজ  বাস্তবায়নাধীন ০৫টি প্র দল্পর প্রদর্ট মস্টয়ামরাং  মিটির (মপএসমস) সভায় 

িোপমরচাল  অাংশেেণ  দরন। 

 

ষ।  গত ১৩ মর্দসম্বর ২০২০ প্রধানিন্ত্রীর মূখ¨ সমচদবর সভাপমতদত্ব Zoom Apps এর িােদি ব্লু ইদ ানমি মবষয়  সভায় 

িোপমরচাল  অাংশেেণ  দরন। 
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স। গত ০৭ কিব্রুয়ামর ২০২১ বাাংলাদেশ কনৌবামেনীর স ল সেস্যদ  ক ামভর্-১৯ ভযা মসন প্রোন  া জিদির উদবাধনী 

অনুষ্ঠাদন িোপমরচাল  িদোেয় ক াগোন  দরন। 

 

ে। গত ২২ কিব্রুয়ামর ২০২১ িোপমরচালদ র সভাপমতদত্ব সের েপ্তর  নিাদরন্স রুদি বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ জর প্রস্তামবত 

মবমভন্ন উন্নয়ন প্র ল্পসমূদের চুড়ান্ত রণ সাংিান্ত Coast Guard Internal Policy Committee (CGIPC) এর 

০২/২০২১ সভার ১ি অাংশ অনুমষ্ঠত েয়। 

 

ড়। গত ১০ িাচ জ ২০২১ িাননীয় স্বরাষ্ট্রিন্ত্রী এর সভাপমতদত্ব স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র সদিলন  দে র্নমনরাপিা 

মবভাদগর আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্র ল্পসমূদের অেগমতর প জাদলাচনা সভায় িোপমরচাল  িদোেয় অাংশেেণ 

 দরন। 

 

ঢ়। গত ১১ িাচ জ ২০২১ িাননীয় স্বরাষ্ট্রিন্ত্রী এর সভাপমতদত্ব স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র সদিলন  দে ২৫ িাচ জ গণেতযা 

মেবস ২০২১ পালন এবাং ২৬ িাচ জ িোন স্বাধীনতা ও র্াতীয় মেবস ২০২১ উদ  াপন উপলদেয মনরাপিামূল  ব্যবস্থা 

েেদণর মবষদয় ভাচুজয়াল সভায় িোপমরচাল  িদোেয় অাংশেেণ  দরন। 

 

য়। গত ০৯ কি ২০২১ সের েপ্তর িামিপারপাস েদল বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ এর র্ন্য ২টি োরবার প্যাট্রল কবাে 

(এইচমপমব) িদয়র মনমিদি চুমক্ত স্বাের অনুষ্ঠাদন িোপমরচাল  িদোেয় প্রধান অমতমর্ মেদসদব উপমস্থত মছদলন।   

 

  । গত ২৯ কি ২০২১ কসনাকুদি অনুমষ্ঠত আন্তর্জামত  র্ামতসাংঘ শামন্তরেী মেবস-২০২১ উদ  াপন অনুষ্ঠাদন িোপমরচাল  

অাংশেেণ  দরন। 

 

 খ। গত ১৭ জুন ২০২১ মসমনয়র সমচব র্নমনরাপিা মবভাগ এর সভাপমতদত্ব স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র সদিলন  দে 

অনুমষ্ঠত বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ জর পমর ল্পনাধীন পাঁচটি উন্নয়ন প্র দল্পর সম্ভাব্যতা  াচাই (Feasibility Study) 

শীষ জ  প্র দল্পর প্রস্তামবত মর্মপমপর উপর  াচাই  মিটির সভায় িোপমরচাল  অাংশেেণ  দরন এবাং িাননীয় স্বরাষ্ট্র 

িন্ত্রীর সভাপমতদত্ব স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র সদিলন  দে অনুমষ্ঠত ২০২০-২০২১ অর্ জ বছদরর এমর্মপদত র্নমনরাপিা 

মবভাদগর আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্র ল্পসমূদের অেগমত প জাদলাচনা সভায় িোপমরচাল  অাংশেেণ  দরন। 

 

 গ। গত ২৮ জুন ২০২১ স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র সদিলন  দে িাননীয় স্বরাষ্ট্র িন্ত্রী িদোেদয়র সভাপমতদত্ব ২০২১-

২০২২ অর্ জবছদরর বামষ জ   ি জসম্পােন চুমক্ত (এমপএ) স্বাের অনুষ্ঠাদন িোপমরচাল  ক াগোন  দরন। 

. 

 ঘ। গত ২৯ জুন ২০২১ সের েপ্তর প্রািদন বৃেদরাপদনর িােদি িোপমরচাল  িদোেয় ‘‘বৃেদরাপন  ি জসূচী-

২০২১’’ এর উদবাধন  দরন। 

 

 ঙ। গত ৩০ জুন ২০২১ িোপমরচালদ র সভাপমতদত্ব Coast Guard Internal Policy Committee 

(CGIPC) ০৮/২০২১ এর সভা Microsoft Teams এর িােদি অনুমষ্ঠত েয়। 

 

 চ। অস্ত্র ও কগালাবারুে উোর।    সারা কেদশর আইন-শৃঙ্খলা পমরমস্থমত স্বাভামব  রাখার লদেয পমরচামলত অমভ াদনর 

অাংশ মেদসদব বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ এর োময়ত্বাধীন এলা ায় আইন-শৃঙ্খলা পমরমস্থমত, অববধ আদগ্নয়াস্ত্র ও মবদফার  দ্রব্য 

উোর অমভ ান অব্যােত রদয়দছ। ২০২০- ২০২১ অর্ জ বছদর অে সাংস্থা  তৃজ  মনদিাক্ত অস্ত্র ও কগালা উোর  রা েয়াঃ  
 

িমি  অদস্ত্রর মববরণ পমরিান 

১ ২ ৩ 

1| কেমশ/ মবদেমশ আদগ্নয়াস্ত্র ৫১ টি 

2| তার্া কগালাবারুে ৬৯ রাউন্ডস 

3| ব্লযাাং   াটি জর্ ০৭ রাউন্ডস 

4| রািো/ কুড়াল/ চাপামত ৫৫ টি 
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বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ, েমেণ কর্ান (পার্রঘাো)  তৃজ  আে কৃত অস্ত্র ও র্া াত 

 ছ। রাসায়মন  সার পাচার করাধ অমভ ান।  নেী ও সমুদ্রপদর্ রাসায়মন  সার কচারাচালান/পাচার করাধ দল্প 

বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ  তৃজ  গত এ  বছদর ৩০,০০০/০০ ো া মূদের রাসায়মন  সার আে   রা েয়। 
 

 র্|  িৎস্য সম্পে রো অমভ ান।  বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ িৎস্য সম্পে রোয় মনয়মিত অমভ ান পমরচালনা 

 দর আসদছ। গত ১৪ অদটাবর - ০৪ নদভম্বর ২০২০ িা ইমলশ রোয় ক াস্ট গার্ জ ইমলশ প্রর্নন কেদে ইমলশ আেরণ বদে 

মবদশষ অমভ ান পমরচালনা  দর এবাং গত ১০ নদভম্বর ২০২০ েদত ৩০ জুন ২০২১ প জন্ত কভালা, বমরশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, 

কনায়াখালী, লেীপুর, খুলনা, বাদগরোে, ঢা া, নারায়ণগি, চাঁেপুর ও শরীয়তপুর কর্লার নে-নেীদত র্াে া মনধন প্রমতদরাধ 

অমভ ান পমরচালনা  দর। ২০২০-২০২১ অর্ জ বছদর িৎস্য সম্পে রো অমভ াদন ক াস্ট গার্ জ  তৃজ  অমর্জত সািে মনিরূপাঃ 
 

 

িমি  মববরণ পমরিাণ (আনুিামন  মূে) 

১ ২ ৩ ৪ 

1|  অমভ াদনর সাংখ্যা  ৪১,০৯৬টি - 

2|   াদরন্ট র্াল ৩৪,১৮,৪৪,৭১৭ বগ জ মিোর ১১৯৬,৪৫,৬৫,০৯৫/০০ 

3|  অন্যান্য র্াল (মিোর) ৩,৮১,৯৫,৩৭৩ বগ জ মিোর ২৩৮,৪২,৯১,৬২০/০০ 

4|  কবহুমন্দ/ িশামর র্াল ১৫, ৫৯৭টি ৭৮,৬৯,৩৩,০০০/০০ 

5|  র্াে া ২,১১,০৮১ ক মর্ ৬,৩০,০৬,৩৫২/০০ 

6|  করণু কপানা ৪,৪৬,৩৩,৭১৫ মপস ৮,৯৪,৬৪,২৩০/০০ 

7|  মিমশাং কবাে ৬৬৩ টি ১৬,৬১,৪২,০০০/০০ 

8|  কর্দল আে  ১,৪৪৬ র্ন - 
সব জদিাে মূে ১৫৪৫,৪৪,০২,২৯৭/০০ 

 

 

  
 

              বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ, েমেণ কর্ান (মের্লা)  তৃজ  আে কৃত িাছ       বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ, ঢা া কর্ান (চ্ঁেপুর)  তৃজ  আে কৃত র্াল 
 

 ঝ| কচারাচালান মবদরাধী  ি জ ান্ড পমরচালনা। বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ কচারাচালান মবদরাধী  ি জ ান্ড প্রমতদরাদধ 

মনয়মিত অমভ ান পমরচালনা  দর আসদছ। ২০২০-২০২১ অর্ জ বছদর অে সাংস্থা  তৃজ  পমরচামলত মবমভন্ন অমভ াদন অমর্জত 

উদেখদ াগ্য সািে মনিরূপাঃ 
 

িমি  মববরণ পমরিাণ আনুিামন  মূে 

(ো া) 

১ ২ ৩ ৪ 

1|  পমরচামলত অমভ াদনর সাংখ্যা ৪১,০৯৬টি - 
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2|  বামর্ জাং োউর্ার এবাং ওয়যার করাপ ১১,৩২৫ মিোর ৭৫,৬৪,৮৫০/০০ 

3|  মর্দর্ল/ কপদট্রাল/ কভার্য কতল/ অ দেন/ পাি অদয়ল ৩,১৭,৫১১ মলোর ১,৫৭,৯৮,০৪৩/০০ 

4|  ভারতীয় শামড়/ মি মপস/দলদেিা  ১৬,০৭৬ মপস ১৭,৯৫,১৩,০০০/০০ 

5|  গি ৬৭০ ক মর্ - 

6|  কবাে/ ভযান/ ট্রা / মসএনমর্/ িের সাইদ ল ১৬৮টি ৫২,৪৩,৭১,০০০/০০ 

7|  বনর্ সম্পে ৪,০১৬.৭৩ ঘনফুে ১৫,১৯,৭৩,৭৪৫/০০ 

8|  পমলমর্ন ৪০০ ক মর্ ৮০,০০০/০০ 

9|  তে  ১০টি ২১,৩৪,৩০,০০০/০০ 

10|  ইয়াবা  ৩৩,৮৬,০৩২ মপস  ১০১,০৫,৪৬,০০০/০০ 

11|  গাঁর্া ৪২.২৬৬ ক মর্ ১৩,১২,৯৫০/০০ 

12|  মবমভন্ন প্র ার কেমশ/মবদেমশ িে, মবয়ার ১,৬০৩ কবাতল/  যান ১৩,২৭,৩০০/০০ 

13|  কিনমসমর্ল ৪০ কবাতল ৮০,০০০/০০ 

14|  কেশীয় িে ১২২ মলোর ৬৩,০০০/০০ 

15|  কের্ার/বাল্কদের্ ১৬টি ১,৩৭,০০,০০০/০০ 

16|   াu ড়া ২২০ ক মর্ ৫৩,০০০/০০ 

17|  কিাবাইল ৩১টি ৯৭,৬৮০/০০ 

18|  নগে অর্ জ - ১,২৪,০৯২/০০ 

19|  বনেস্যয/র্া াত/অন্যান্য অববধ  াদর্ র্মড়ত ব্যমক্ত ২৮৪ র্ন - 

20|  েমরদণর চািড়া, িাাংস, েমরদণর িার্া ১৪ টি, ১৩৪.৫ ক মর্, ০৭টি - 

21|  অন্যান্য (ইে, কলাো, মসমলন্ডার, কপায়া িাছ, চারু, সী মিস, 

মিি, শামু /মঝনু , োির, োির ততল, ইতযামে) 

- ২১,৫৬,৮৪,৪৬০/০০ 

 

     সব জদিাে মূে ২৩৩,৫৭,১৯,১২০/০০ 

            

  

 বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ, পূব জ কর্ান (কে নাি)  তৃজ  আে কৃত ইয়াবা 
 

 ঞ| অপহৃত কর্দল উোর।   বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ  তৃজ  ২০২০-২০২১ অর্ জ বছদর স্যন্দরবন ও মবমভন্ন উপকূলীয় এলা ায় 

অমভ ান চামলদয় ০৮ র্ন অপহৃত কর্দল/বাওয়ালীদ  উোর  রা েয়। 
 

  

বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ  তৃজ  উোরকৃত অপহৃত কর্দল/ব্যবসায়ী 
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বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ ২০২০-২০২১ অর্ জ বছদর মবমভন্ন উপকূলীয় এলা ায় দুঘ জেনা  বমলত ৫৫৭ র্ন  ােী/ক্রু, ৩৫ টি মৃতদেে ও 

১১ টি কবাে উোর  দর।  

  

           

                        বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ েমেণ কর্ান (পার্রঘাো)  তৃজ  উোরকৃত কর্দল   বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ ঢা া কর্ান (পাগলা)  তৃজ  উোরকৃত মৃতদেে 

 ঠ। করামেিা অনুপ্রদবশ করাধ।  সম্প্রমত িায়ানিাদরর বর্ জার গার্ জ, পুমলশ ও করামেিাদের িদে সৃষ্ট অমস্থরতার কপ্রমেদত 

বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ এর োময়ত্বপূণ জ এলা ায় েেল কর্ারোর  দরদছ এবাং উক্ত এলা ায় অববধ অনুপ্রদবশ ারীদের গমতমবমধর 

উপর  দঠার নর্রোমর বর্ায় করদখ অববধ অনুপ্রদবশ করাধ  রা েদে। বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ  তৃজ  জুলাই ২০২০ েদত জুন 

২০২১ প জন্ত কিাে ৩০ র্ন বাস্তুচুযত মিয়ানিার নাগমর দ  আে   রদত সেি েয় এবাং আে কৃতদের ভাসানচর আবাসন 

প্র দল্প মনদয়  াওয়ার র্ন্য কনৌবামেনীর মন ে েস্তান্তর  রা েয়। বতজিাদন িালদয়মশয়া এবাং র্াইোন্ড েদত প্রতযােত করামেিা 

নাগমর দের বাাংলাদেদশর র্লসীিায় প্রদবদশ প্রমতেত  রার লদেয কনৌবামেনীর সাদর্ সিন্বদয়র িােদি গত ১৭ এমপ্রল ২০২০ 

েদত ক ৌর্ েেল পমরচালনা  রা েদে। 

  

 

অববধভাদব িালদয়মশয়া  াওয়ার পদর্ বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ পূব জ কর্ান (বাোরছড়া)  তৃজ  আে কৃত করামেিা 
 

 র্।  দরানা অমভ ান।    সাম্প্রমত  সিদয় কেশব্যামপ  দরানা ভাইরাদসর (ক ামভর্-১৯) সনাক্ত ও মৃতুযর োর 

উদবগর্ন োদর বৃমে কপদয়দছ।  দরানা ভাইরাস (ক ামভর্-১৯) সাংিিণ প্রমতদরাদধ সর ার  তৃজ  র্ারীকৃত মনদে জশনার 

আদলাদ  বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ  তৃজ  মবমভন্ন প্রমতদরাধমূল  ব্যবস্থা/পেদেপ েেণ  রা েদয়দছ। এতদ দপ্রমেদত ক াস্ট গার্ জ 

সের েপ্তরসে কর্ানসমূদের অপাদরশান্স রুদি  দরানা িমনেমরাং কসল গঠদনর িােদি সাব জেমন   দরানা পমরমস্থমত প জদবেণ 

 রা েয়।  দরানা ভাইরাদসর প্রাদুভজাব কিা ামবলায় সর াদরর মনদে জশনা কিাতাদব  ল র্াউন মনমিত দল্প বাাংলাদেশ ক াস্ট 

গার্ জ োময়ত্বাধীন এলা াসমূদে গুরুত্বপূণ জ স্থাদন কচা  পদয়ন্ট স্থাপন রতাঃ কনৌপর্ ব্যবোর  দর লঞ্চ/ট্রলার/দবাদের িােদি মবমভন্ন 

এলা ায় গিদন মনরুৎসামেত  রা, সািামর্  দূরুত্ব মনমিত  রা ও সাধারণ র্নগদনর িদে  দরানা ভাইরাস সম্পদ জ সদচতনতা 

বৃমের  া জিি চলিান রদয়দছ। 
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 দরানা ভাইরাস (ক ামভর্-১৯) সাংিিণ প্রমতদরাদধ বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ এর গৃেীত  া জিি 

 

 ঢ। ঘূমণ জঝড় ইয়াস। গত ২০ কি ২০২১ িে-পূব জ বদিাপসাগর এবাং তৎসাংলগ্ন উির আন্দািান সাগদর সৃষ্ট লঘুচাপ 

িিশ শমক্তশালী েদয় গত ২২ কি ২০২০ "ঘূমণ জঝড় ইয়াস" এ পমরণত েয়। এ উপলদেয ক াস্ট গার্ জ সের েপ্তরসে স ল 

কর্ানসমূদে ঘূমণ জঝড় িমনেমরাং কসল গঠন রতাঃ উপকূলীয় এলা ার ক াস্ট গাদর্ জর মনর্স্ব কস্টশান/আউের্দপাস্ট, স্থানীয় 

প্রশাসদনর সাদর্ সিয় সাধদনর িােদি সাব জেমন  ক াগাদ াগ স্থাপন  রা েয়। গত ২৬ কি ২০২১ তামরদখ ঘূমণ জঝড় ইয়াস 

সরাসমর ভারতীয় উপকূদল এবাং আাংমশ ভাদব বাাংলাদেদশর েমেণ-পমিিাঞ্চদল আঘাত োদন। দুদ জাগ ালীন সিদয় উপকূলীয় 

এলা ার ক াস্ট গার্ জ এর কস্টশান/আউেদপান্ট/ মসমসএিমসদত সব জদিাে ৭৪৩ র্ন আেয় প্রোন  রা েয়। এছাড়াও অদন  গবােী 

পশুর মনরাপে আেদ ়ের ব্যবস্থা  রা েয়। ঘূমণ জঝড় কশদষ উপকূলীয় এলা ায় SAR Operation পমরচালনা  রা েয়। এছাড়াও 

ক াস্ট গার্ জ  তৃজ  ঘূমন জঝড় ইয়াস  বমলত এলা ায় েমতেস্থদের িাদঝ মচম ৎসা সোয়তা ও োণ সািেী মবতরণ  রা েয়।  

  

 
 

 

“ঘূমণ জঝড় ইয়াস” এ পূব জবতী উোর অমভ ান ও পরবতী োণ সোয়তা মবতরণ 

 

 ড়। উপদর্লা মনব জাচন, কপৌরসভা মনব জাচন ও ইউমনয়ন পমরষে সাধারণ মনব জাচন। ক াস্ট গার্ জ তার োময়ত্বপূণ জ 

উপকূলবতী এলা ায় উপদর্লা মনব জাচন, কপৌরসভা মনব জাচন ও ইউমনয়ন পমরষে সাধারণ মনব জাচদন মবমভন্ন মনব জাচনী এলা ায় 

ক াস্ট গার্ জ সেস্য কিাতাদয়ন  দর স্যষ্ঠুভাদব মনব জাচন পমরচালনা  দরদছ। 

 

 ঢ়। মুমর্ব শতবষ জ উপলদেয েচ জ লাইে, করইন ক াে জ, করমর্ও, লাইি বয় ও লাইি র্যাদ ে মবতরণ।  মুমর্ব শতবষ জ 

উপলদেয নদভম্বর ২০২০ িাদস বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ িোপমরচাল   তৃজ  ত খালী ও  য়রা অঞ্চদল বসবাসরত প্রামন্ত  

কর্দলদের িাদঝ েচ জ লাইে, করইন ক াে জ, করমর্ও এবাং তাদের মনরাপিার র্ন্য লাইি বয় ও লাইি র্যাদ ে মবতরণ  রা েয়। 

এছাড়াও মনর্স্ব ব্যবস্থাপনায় ২০২০-২০২১ অর্ জ বছদর সব জদিাে ৩০টি কিমর্দ ল  যাদম্পইন পমরচালনার িােদি ক াস্ট গার্ জ এর 

আওতাধীন এলা ায় বসবাসরত গরীব ও দুাঃস্থদের িাদঝ মচম ৎসা কসবা প্রোন  দরন। 
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মুমর্ব শতবষ জ উপলদেয েচ জ লাইে, করইন ক াে জ, করমর্ও, লাইি বয় ও লাইি র্যাদ ে বগরীব ও দুস্থদের িাদঝ মবতরণ 
  

৯.৩ ২০২০-২০২১ অে য বছমর মন্ত্রণালময়র কার্ যাবলী সিািমনর লমিয বড় রকমমর সমস্যা/সংকমের আশঙ্কা করা হমল তার  

দববররণঃ   নাই 

 

(১০) মন্ত্রণালময়র উমেশ্য সাধন সংক্রান্তঃ প্রমর্াজয নমহ। 
 

১০.১ ২০২০-২০২১ অে য বছমরর কম যকামন্ডর মাধ্যমম মন্ত্রণালময়র আরদ্ধ উমেশ্যাবলী সমন্তাষজনক িামব সাদধত হময়মছ দকঃ   

সমন্তাষজনক িামব সাদধত হময়মছ 

 

১০.২ উমেশ্যাবলী সাদধত না হময় োকমল তার কারণ সমূহঃ প্রমর্াজয নমহ। 

 
 

১০.৩ মন্ত্রণালময় আরদ্ধ উমেশ্যাবলী আমরা িিতা ও সাফমের সামে সাধন করার লমিয দর্ সব ব্যবসহা/পিমিপ গ্রহণ করা দর্মত 

পামর, দস সিমকয মন্ত্রণালময়র সুপাদরশঃ  িন্ত্রণালয় এবাং সাংমিষ্ট সাংস্থার সিমন্বত বতজিান প্রদচষ্টা অব্যােত রাখা ক দত পাদর। 

 

(১১) উৎপােন মবষয়  (শুধুিাে সাংমিষ্ট িন্ত্রণালয়দ  পূরণ  রদত েদব)t প্রদ ার্য নদে। 
 

(১২) আইন-শৃঙ্খলা মবষয়  (শুধুিাে স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র র্ন্য)। 

 

 

 

 

 

১২.১ অপরাধ সাংিান্তাঃ 

 

অপরাদধর 

ধরন 

অপরাদধর সাংখ্যা 

প্রমতদবেনাধীন বছর 

(২০২০-২০২১) 

পূব জতী বছর 

(২০১৯-২০) 

অপরাদধর হ্রাস(-)/বৃমে(+))- এর 

সাংখ্যা 

অপরাদধর হ্রাস(-)/বৃমে(+))- 

এর শত রা োর 

১ ২ ৩  ৪  ৫ 

র্া ামত - ২৮ (-) ২৮ (-) ১০০% 

অস্ত্র/মবদফার  

সাংিান্ত 

৯ ৫৯ (-) ৫০ (-) ৮৪.৭৪%  

কচারাচালান ৭ ৫৩ (-) ৪৬ (-) ৮৬.৭৯% 

িাে  ৮৪ ৯০ (-)০৬ (-) ৬.৬৬% 

কিাে ১০০ ২৩০ (-) ১৩০ (-) ৫৬.৫২% 

 

১২.৩ দ্রুত মবচার আইদনর প্রদয়াগ (৩০ জুন ২০২১ )। 
  

আইন র্ামরর পর কর্দ   

িিপুমিভূতিািলার 

সাংখ্যা (আসামির 

সাংখ্যা) 

প্রকৃতদবেনাধীন 

বছদর কগপ্তারকৃত 

আসামির সাংখ্যা 

আইন র্ামরর পর 

কর্দ  িিপুমিভূত 

কগপ্তারকৃত আসামির 

সাংখ্যা 

ক াে জ  তৃজ  

মনষ্পমিকৃত 

িিপুমিভূত 

িািলার সাংখ্যা 

শামস্ত েদয়দছ এিন 

িািলার সাংখ্যা ও 

শামস্তপ্রাপ্ত আসামির 

িিপুমিভূত সাংখ্যা 

িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

নাই নাই নাই নাই নাই নাই 
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(১৩) কিৌর্োরী িািলা সাংিান্ত তথ্য (আইন ও মবচার মবভাদগর র্ন্য)   প্রদ ার্য নদে। 
 

(১৪) অর্ জবনমত  (শুধুিাে অর্ জ মবভাদগর র্ন্য)      প্রদ ার্য নদে।  
 

(১৫) উন্নয়ন প্র ল্প সাংিান্তাঃ      
 

 

১৫.১ উন্নয়ন প্র দল্পর অর্ জ বরাদ্দ ও ব্যয় সাংিান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ কর্দ  ৩০ জুন ২০২১ প জন্ত)। 

 

প্রমতদবেনাধীন বছদর কিাে প্র দল্পর সাংখ্যা প্রমতদবেনাধীন বছদর 

এমর্মপদত কিাে বরাদ্দ 

(দ াটি ো ায়) 

প্রমতদবেনাধীন বছদর বরাদদ্দর 

মবপরীদত ব্যদয়র পমরিান ও বরাদদ্দর 

মবপমরদত ব্যদয়র শত রা োর 

প্রমতদবেনাধীন বছদর  

িন্ত্রণালদয় এমর্মপদত 

মরমভউ সভার সাংখ্যা 

২ ৩ ৪ ৫ 

‘এনেযান্সদিন্ট অব অপাদরশনাল  যাপামবমলটি অব 

বাাংলাদেশ ক াস্ট গার্ জ’ শীষ জ  প্র ল্প 

১২.৫৯ ১২.৫৭৫৮ (৯৯.৮৮%) ০৩ 

‘বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ জর র্ন্য মবমভন্ন প্র ার র্ল ান 

মনি জাণ’ (মবদশষ সাংদশাধন) শীষ জ  প্র ল্প 

১৮.২৫ ১৮.২৪৯৪  (১০০%) ০৩ 

‘বাংলামিশ দকাে গামর্ যর ৩টি দেশদন প্রশাসদনক িবন 

ও নাদবক দনবাস দনম যাণ’ শীষ যক প্রকল্প (১ম সংমশাদধত) 

(আন্তখাত সমন্বয়) (অনুমমাদিত)। 

5.15 4.5185 (87.7%) ০৩ 

‘বাাংলাদেশ ক াস্ট গাদর্ জর র্ন্য লমর্মস্ট স্ ও মিে 

কিইনদেন্যান্স িযামসমলটিস্ গদড় কতালা’ শীষ জ  প্র ল্প 

৩০.৩৬ ২৭.০৭৪৩ (৮৯.১৮%) ০৩ 

‘The Project for the Improvement of 
Rescue Capacities in the Coastal 
and Inland Waters’ শীষ যক প্রকল্প 

১৩০.৫৮ 

(মর্ওমব - ৭০.০০, মর্মপএ 

- ৬০.৫৮) 

৭৮.১২১৩ (৫৯.৮২%) ০৩ 

 

১৫.২ প্র দল্পর অবস্থা (০১ জুলাই ২০২০ কর্দ  ৩০ জুন ২০২১ প জন্ত)।   
 

শুরু  রা নতুন 

প্র দল্পর সাংখ্যা 

প্রমতদবেনাধীন বছদর সিাপ্ত 

প্র দল্পর তামল া 

প্রমতদবেনাধীন বছদর উদবাধনকৃত 

সিাপ্ত প্র দল্পর তামল া 

প্রমতদবেনাধীন বছদর  চলিান প্র দল্পর 

 দম্পাদনন্ট মেদসদব সিাপ্ত গুরুত্বপূণ জ অব াঠাদিা 

(১) (২) (৩) (৪) 

নাই ‘বাংলামিশ দকাে গামর্ যর ৩টি 

দেশদন প্রশাসদনক িবন ও 

নাদবক দনবাস দনম যাণ’ শীষ যক 

প্রকল্প (১ম সংমশাদধত) 

(আন্তখাত সমন্বয়) (অনুমমাদিত)। 

নাই ‘বাংলামিশ দকাে গামর্ যর ৩টি দেশদন প্রশাসদনক 

িবন ও নাদবক দনবাস দনম যাণ’ শীষ যক প্রকল্পটি গত ৩০ 

জুন ২০২১ সমাপ্ত হময়মছ। প্রকল্পটির আওতায় দকাে 

গার্ য দেশন দেকনাফ (কক্সবাজার), বকখালী 

(সাতেীরা) ও লক্ষ্মীপুমর ৩টি প্রশাসদনক িবন, ৩টি 

নাদবক দনবাস ও অন্যান্য অবকাঠামমা দনম যাণ করা 

হময়মছ। 
 

(১৬) ঋণ ও অনুোন সাংিান্ত তথ্য (অর্ জবনমত  সম্প জ মবভাদগর র্ন্য)  t  প্রদ ার্য নদে।  

 

(১৭) অব াঠাদিা উন্নয়ন (অব াঠাদিা উন্নয়ন  ি জসূচী ও বাস্তবায়ন অেগমতর মববরণ, সাংমিষ্ট অর্ জ-বছদর (২০২০-২০২১) বরাদ্দকৃত 

অর্ জ, ব্যময়ত অর্ জ সাংমিষ্ট অর্ জ-বছদর (২০২০-২০২১) লেযিাো এবাং লেযিাোর মবপরীদত অমর্জত অেগমত)। ‘বাংলামিশ দকাে গামর্ যর 

৩টি দেশদন প্রশাসদনক িবন ও নাদবক দনবাস দনম যাণ’ শীষ যক প্রকল্পটি গত ৩০ জুন ২০২১ সমাপ্ত হময়মছ। প্রকল্পটির আওতায় বাংলামিশ 

দকাে গার্ য দেশন দেকনাফ (কক্সবাজার), বকখালী (সাতেীরা) ও লক্ষ্মীপুমর ৩টি প্রশাসদনক িবন, ৩টি নাদবক দনবাস ও অন্যান্য 

অবকাঠামমা দনম যাণ করা হময়মছ। উি ২০২০-২০২১ অে যবছমর প্রকল্পটির বরাদ্দকৃত অর্ জ মছল ৫১৫.০০ লে এবাং ব্যময়ত অর্ জ ৪৫১.৮৫ 

লে। অব্যময়ত অর্ জ ইদতািদে  র্া র্ভাদব সিপ জন  রা েদয়দছ।  

(১৮) পররাষ্ট্র িন্ত্রণালয় সাংমশষ্ট তথ্য       প্রদ ার্য নদে। 
 

(১৯) মশো সাংিান্ত তথ্য (সাংমিষ্ট িন্ত্রণালয় পূরণ  রদব)     প্রদ ার্য নদে। 
 

(২০) স্বাস্থয সাংিান্ত তথ্য (শুধুিাে স্বাস্থয িন্ত্রণালয় ও পমরবার  োণ    প্রদ ার্য নদে। 

িন্ত্রণালয় পূরণ  রদব)      
 

(২১) র্নশমক্ত রপ্তানী সাংিান্ত          প্রদ ার্য নদে। 

(শুধুিাে প্রবাসী  োণ ও তবদেমশ   ি জসাংস্থান িন্ত্রণালয় পূরণ  রদব)   
 

(২২) েজ্জ্ব সাংিান্ত (শুধুিাে ধি জ িন্ত্রণালয় পূরণ  রদব)     প্রদ ার্য নদে। 
 

(২৩) সািামর্  মনরাপিা  ি জসূচী (শুধুিাে সিার্ োণ এবাং িমেলা ও মশশু   প্রদ ার্য নদে। 

মবষয়  িন্ত্রণালয় সাংমিষ্ট অাংশ পূরণ  রদব)  
 

(২৪) প্রধান প্রধান কসটর/ দপ জাদরশনসমূদের লাভ/দলা সান    প্রদ ার্য নদে।  
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